Sådan strikkes krydsmasker.
Venstre spalte bruges, når du strikker på retsiden (RS),
højre spalte bruges, når du er på vrangsiden (VS).
= Sno2r-H
= Sno 2 ret mod HØJRE.
1 m før den glatte m, der skal snos.
Metode 1 - Snydemåden
Tag de 2 forreste masker på VP ret løs af
samlet og sæt dem atter samlet tilbage
på VP. Maskerne har nu byttet plads
Strik derefter begge m ret i det bageste
maskeled.
Metode 2
Strik VP’s anden m ret FORAN den
forreste m og lad begge m blive på VP,
strik derefter den forreste m ret og lad
nu begge m glide af p.
Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep BAG
arb, strik næste m ret, strik derefter m
på hjælpep ret.
Metode 4 - Den Estiske måde
Strik 2 m ret sammen; men lad de 2
brugte m blive på VP, strik herefter den
første m på VP ret og lad nu begge m
glide af p.

= Sno2vr-H
= Sno 2 vrang mod HØJRE.
når du møder den m, der skal snos.
Metode 1 - Snydemåden
Stik p ind mellem 2. og 3. m på VP og tag
de 2 m forreste m af samlet med HP, sæt
dem atter samlet tilbage på VP.
Maskerne har ny byttet plads.
Strik de 2 m vrang - med indtag i den
bageste del af masken.
Metode 2
Strik VP’s anden m vrang FORAN den
forreste m (VS) og lad m blive på p, strik
derefter også den forreste m vrang og
lad nu begge m glide af p.
Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep bag
arb, strik næste m vrang, strik derefter
m på hjælpep vrang.

= Sno2r-V
= Sno 2 ret VENSTRE.
når du møder den glatte m, der skal snos.

= Sno2vr-V
= Sno 2 vrang mod VENSTRE.
1 m før den glatte m, der skal snos.

Metode 1 - Snydemåden
Tag første m r løs af, tag endnu 1 m r løs
af, stik derefter VP ind mellem 2. og 3. m
på HP og flyt de 2 m samlet tilbage på VP.
Maskerne har nu byttet plads.
Strik nu de 2 m på VP ret.

Metode 1 - Snydemåden
Tag først 1 r løs af mgba, tag derefter endnu
1 m r løs af, stik derefter VP ind mellem 2.
og 3. m på HP og flyt de 2 m samlet tilbage
på VP.
Maskerne har nu byttet plads.
Strik nu de 2 m på VP vrang.

Metode 2
Strik anden m på VP ret BAG den forreste
m (evt. drejet ret, hvis det er lettere) og
lad begge m blive på VP, strik derefter
den forreste m ret og lad nu begge m
glide af p.
Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep foran
arb, strik næste m ret, strik derefter m
på hjælpep ret.

Metode 2
Strik anden m på VP vrang BAG den
forreste m og lad den brugte m blive på p,
strik derefter også den forreste m vrang og
lad nu begge m glide af p.
Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep foran
arb, strik næste m vrang, strik derefter m
på hjælpep vrang.

Sådan strikkes krydsmasker.
Venstre spalte bruges, når du strikker på retsiden (RS),
højre spalte bruges, når du er på vrangsiden (VS).
= Sno2r/vr-H
= Sno 1 ret og 1 vrang mod HØJRE
1 m før den glatte m, der skal snos.

= Sno2r/vr-H
= Sno 1 ret og 1 vrang mod HØJRE
når du møder den m, der skal snos.

Metode 1 - Snydemåden
Tag de 2 forreste masker på VP ret løs af
samlet og sæt dem atter samlet tilbage
på VP. Maskerne har nu byttet plads
Strik dem 1 ret og 1 vrang med nedtag i
det bag i masken.

Metode 1 - Snydemåden
Tag de 2 forreste m på VP samlet r løs af
(dvs. fra venstre mod højre), og sæt dem
atter samlet tilbage på VP. Maskerne har
ny byttet plads. Strik dem 1 ret og 1
vrang - med nedtag bag i masken.

Metode 2
Strik VP’s anden m ret FORAN den
forreste m og lad den brugte m blive på
VP, strik derefter den forreste m vrang.
Lad begge de brugte m glide af p.

Metode 2
Strik VP’s anden m ret FORAN den
forreste m (VS) og lad den brugte m blive
på VP, strik derefter også den forreste m
vrang. Lad begge de brugte m glide af p.

Metode 3 - med hjælpepind
Sæt forreste m på VP på en hjælpep BAG
arb, strik næste m ret, strik derefter m
på hjælpep vrang.

Metode 3 - med hjælpepind
Sæt forreste m på VP på en hjælpep
FORAN arb, strik næste m ret, strik
derefter m på hjælpep vrang.

Metode 4 - Den Estiske måde
Strik 2 m ret sammen; men lad de 2
brugte m blive på VP, strik herefter den
første m på VP vrang og lad nu begge m
glide af p.

= Sno2vr/r-V
= Sno 1 vrang og 1 ret mod VENSTRE.
når du møder den glatte m, der skal snos.

= Sno2r/vr-V
= Sno 1 ret og 1 vrang mod VENSTRE.
1 m før den glatte m, der skal snos.

Metode 1 - Snydemåden
Tag første m r løs af, tag endnu 1 m r løs
af, stik derefter VP ind mellem 2. og 3. m
og HP og flyt de 2 m samlet tilbage på VP.
Maskerne har nu byttet plads.
Strik nu de 2 m på VP 1 vrang og 1 ret.

Metode 1 - Snydemåden
Tag først 1 r løs af, tag derefter endnu 1 m r
løs af, stik derefter VP ind mellem 2. og 3.
m på HP og flyt de 2 m samlet tilbage på VP.
Maskerne har nu byttet plads.
Strik nu de 2 m på VP 1 vrang og 1 ret.

Metode 2
Strik anden m på VP vrang BAG den
forreste m (evt. drejet ret, hvis det er
lettere) og lad den brugte m blive på VP,
strik derefter den forreste m ret og lad
begge m glide af p.

Metode 2
Strik anden m på VP vrang BAG den
forreste m og lad den brugte m blive på p,
strik derefter også den forreste m ret og lad
nu begge m glide af p.

Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep
FORAN arb, strik næste m vrang, strik
derefter m på hjælpep ret.

Metode 3 - med hjælpepind
Sæt VP’s forreste m på en hjælpep BAG arb,
strik næste m vrang, strik derefter m på
hjælpep ret.

